
IKC-raad vergadering IKC de Tamboerijn. 

Notulen: Meike 

Datum: 31-01-2022 

Aanwezig: Dennis, Angela, Wouter (OG onderwijs), Bertram, Inge, Tom, (OG Zonnekinderen), 
Monique, Maaike, Meike (personeelsgeleding) 

1. Opening 

Maaike opent de vergadering. Wouter is nieuw binnen de IKC-raad, Maaike stelt hem kort voor.  

2. Mededelingen  

Er worden in de notulen geen namen meer genoemd bij de mededelingen. 
Maaike stelt voor om eventuele vragen over de stand van zaken rondom COVID aan het eind van de 
vergadering te stellen. 

3. SOP 

De meest recente versie is afgelopen vrijdag rondgestuurd. Hierin wordt beschreven welke 
ondersteuning wij bieden en hoe wij dat binnen ons onderwijs realiseren. Dit is een werkdocument 
wat ter goedkeuring aan de IKC-raad wordt voorgelegd. Wendy vraagt na of het jaarlijks of 4-jaarlijks 
officieel door de IKC-raad goedgekeurd moet worden.  
Afspraak: het SOP wordt jaarlijks geagendeerd op de eerste IKC-raad vergadering, zodat hij tijdig 
aangeleverd kan worden bij het samenwerkingsverband. 

4. Schoolrapportage 

Maaike vraagt of er nog vragen en/of opmerkingen zijn n.a.v. de schoolrapportage. Er waren vanuit 
de oudergeleding al wat vragen vooraf via de mail gesteld.  

Afspraak: de schoolrapportage wordt ook jaarlijks op de eerste vergadering van de IKC-raad 
geagendeerd.  

5. Update inspectie 

Door COVID heeft het allemaal lang stilgelegen (inspectiebezoek).  Wendy heeft vorige week contact 
gehad met de inspecteur, ze heeft hierbij aangegeven dat ze denkt dat het goed is dat we eerst als 
IKC weer even terug naar het “normaal” moeten. We missen als team de overleg- en 
pauzemomenten met elkaar nu dat niet mag.  
Juni is als inspectiemaand afgesproken. Hierdoor lopen we het ‘traject excellent’ wel mis, maar we 
vinden als IKC dat de beoordeling ‘goed’ prioriteit heeft. Excellent zou eventueel later alsnog 
kunnen. Een inspectiebezoek zit er de komende weken/maanden dus nog even niet in.  

Rond juni hoopt Wendy op eventuele enthousiaste ouders vanuit de IKC raad die met de inspectie in 
gesprek willen gaan over ons IKC. 

6. Vestersbos 

Jos sluit aan om toelichting te geven op de huidige stand van zaken rondom Vestersbos. Jos grijpt 
terug naar een eerdere informatieverstrekking over de raadsvergadering. De raad heeft het college 
teruggeven dat zij 2 varianten verder willen onderzoeken. Een PO locatie, een VO locatie en de 
gymaccommodatie op een andere locatie en de optie alleen een PO locatie inclusief een 
gymaccommodatie en een andere locatie voor het VO. Naar de ouders is destijds gecommuniceerd 
dat we samen met IKC De Wissel op die locatie nieuw willen bouwen om onze wensen en ambities te 
kunnen realiseren. Later bleek ook het VO interesse te hebben om op dit locatie nieuw te bouwen.    



Er wordt een vervolgonderzoek uitgezet door de gemeente (ICS is uitvoerder). De onderzoeksvragen 
voor dit vervolgonderzoek worden in de periode maart-april-mei onderzocht. Het is de bedoeling dat 
de uitslagen in juni teruggekoppeld worden aan de nieuwe gemeenteraad. De raad zal dan op basis 
van dit rapport een keuze maken voor het vervolg (PO+VO + ergens anders gym of PO + gymlocatie 
en VO elders). Het doel vanuit LiemersNovum is dat de samenwerking met VO mooi en waardevol 
kan zijn, maar dit mag niet ten koste gaan van de wensen en benodigdheden van het PO (IKC De 
Tamboerijn en IKC De Wissel) op die locatie. De gemeente is op dit moment met ICS in gesprek. Ze 
hopen medio februari helder te hebben hoe het projectplan voor dit vervolgonderzoek eruit komt te 
zien en welke vragen verder onderzocht dienen te worden. De buurt geeft aan dat zij liever geen 
gymzaal op de locatie willen, vanwege de eventuele extra onrust die dit met zich meebrengt. De 
oude NME-locatie is hoe dan ook uitgesloten als nieuwe gymlocatie. Een mogelijke gymlocatie 
binnen een straal van 1 km zal nog onderzocht moeten worden.   
Lokaal belang en CDA staan achter het huisvestingsplan. Jos acht de kans klein dat de nieuwe raad 
het plan zomaar van tafel kan vegen.   
Het doel is om medio november 2022 bouwbudget beschikbaar te stellen voor 2023 met het 
uiteindelijke doel om in september 2024 de deuren van de nieuwbouw te kunnen openen. T.z.t. 
zullen we kijken hoe de verdere invulling van de samenwerking binnen de IKC’s vormgegeven gaat 
worden.   
 

7. COVID 

Op dit moment zijn er onder de collega’s nauwelijks besmettingen zijn geweest. Ook onder de 
kinderen viel het mee. We merken de laatste twee weken wel dat de aantallen oplopen.  
 
Vraag: “Is het vaccineren van kinderen een onderwerp waarover op school wordt gesproken?”  
Antwoord: “In de bovenbouw komen deze onderwerpen wel aan bod. Bijvoorbeeld vanuit een 
uitzending van het jeugdjournaal. We vinden het belangrijk om te benadrukken dat ieder zijn eigen 
keuze heeft. De methode van de Vreedzame school speelt erg in op respectvol met elkaar omgaan.”  

Compliment aan MT/het team: “Super hoe snel en prettig er gecommuniceerd wordt vanuit het 
IKC.” 

Vraag: “Er wordt onderzoek gedaan naar luchtreinigers/filter in de klas, hebben jullie daar ook naar 
gekeken? 
Antwoord: “Wij kijken op bestuursniveau wat er mogelijk is. Het bestuur heeft hier wel naar 
gekeken. De stap die we nu maken is het inzetten van CO2meters, het ventileren en vaker wassen 
van je handen. Binnen Liemers Novum is er nog niet gekozen voor luchtreinigingsapparaten.” 
(nu.nl/Staphorst? Ventilatie/luchtkwaliteit scholen.) Dit soort ontwikkelingen worden vanuit het 
bestuurd wel goed gevolgd.  

Vraag: “Zijn er kinderen die het veel of lang koud hebben in de klas?”   
Antwoord: “Er staat wel altijd een raam open, dit kan fris zijn. In de praktijk betekent dit dat we 
wisselen welke ramen er open staan”. 

8. Rondvraag 

Geen 

9. Sluiting vergadering. 

Maaike bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

Volgende vergaderdata op een rijtje:  



• 4 oktober 2021 

• 29 november 2021 

• 31 januari 2022 

• 14 maart 2022 

• 16 mei 2022 

• 20 juni 2022 

 

 

 

 

 

 


